
Национална комисия за борба с трафика на хора                            Център за изследвания и политики за жените
бул. Г.М. Димитров, 52A                                                                      ул. „Граф Игнатиев” № 7А, етаж 1, ап. 7
София 1797    София 1000 тел./ факс: (02) 981 79           
тел. 02 807 80 50                          e-mail: cwsp@cwsp.bg
факс: 02 807 80 59

                     

Национална кръгла маса
„Реинтеграция на жените, жертви на трафик на хора – правни и социални аспекти”,

9 декември 2010 г., София, хотел „Best Western Premier Thracia”, ул. Солунска № 30

9.00 – 9.10 Откриване: Красимир Попов, заместник министър на труда и социалната политика иТатяна Кметова, 
изпълнителен директор на Фондация „Център за изследвания и политики за жените”

9.10 – 9.30 Динамичните промени и предизвикателства в борбата с трафика на хора пред институциите –
Антоанета Василева, Секретар на Национална комисия за борба с трафика на хора

9.30 – 10.00 Проектът ROOTS (Италия, България, Румъния и Гърция) – инициатива за анализ на социалните и 
правни аспекти на реинтеграцията на жените жертви на трафик – Роза Димова, Фондация „Център за 
изследвания и политики за жените”

10.00 – 10.30 Националният механизъм за насочване на жертвите на трафик на хора  – Надя Кожухарова, 
Асоциация Анимус

10.30 – 11.00  Кафе пауза 

11.00 – 12.30 Практическа работа за подпомагане на реинтеграцията на жените жертви на трафик:

 Ани Торозова, Кризисен център на Фондация „Асоциация Анимус”, София;

 Росанка Венелинова, Фондация „Център Надя”, София;

 Христина Георгиева, Женско сдружение „Екатерина Каравелова”, Силистра;

 Йона Терзиева, „Каритас”, Русе;

 Биляна Ралчева, Център „Отворена врата”, Плевен

Дискусия

12.30  – 13.00 Закриване

13.00 – 14.00 Обяд 

Проектът ROOTS (2008-2010 г.) се финансира и изпълнява в рамките на Програмата "Превенция и борба с 
престъпността" на ЕС, Генерална Дирекция "Вътрешни работи" на Европейската комисия. Отговорност за съдържанието на 
тази публикация носят единствено нейните автори. Комисията не носи отговорност за използването на информацията, която се 
съдържа в нея.


